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Presidente Gil revindicou renovação de Cursos 30 horas do Contran grátis, representação 
sindical do município de São Paulo, incentivo à regulamentação do motofrete nos municípios, 

facilitação da lei municipal para motofrete e mototaxi, ampliação da linha de financiamento via 
Banco do Povo Paulista e programa de padronização das categorias profissionais do setor através 

da linha de financiamento com taxas de juros subsidiado pelo governo estadual, a exemplo do 
Banco do Povo Paulista com juros de 0,35% ao mês.

SindimotoSP faz ato pacífico pelo abandono 
da gestão do prefeito Fernando Haddad para 
quem anda de motocicleta na capital. Evento 
repudiou também exclusão das motocicletas 
no Plano de Mobilidade Urbana da Secretaria 
de Transportes Municipal e pediu intervenção 

imediata do Governo Federal.
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Governador Alckmin recebe SindimotoSP 
no Palácio dos Bandeirantes

Saiba como transportar seus filhos em segurança sobre duas rodas

Há exato um ano, o SindimotoSP realizou ato 
pacífico semelhante. Na época, uma portaria 
municipal foi criada autorizando um grupo de 
trabalho buscar soluções para o setor de moto-
frete, porém, o prefeito dissolveu arbitrariamen-
te o grupo tempos depois sem dar satisfação e 
ainda manteve a desativação das motofaixas e 
dos bolsões de estacionamento para motos em 
prol da manutenção das ciclofaixas.

Nesse meio tempo, Haddad criou uma in-
dústria milionária de multas, desativou o gui-
chê exclusivo de motofrete no DTP, não realizou 
fiscalizações em empresas clandestinas, não 
regulamentou as empresas de aplicativo de 
motofrete que exploram os motoboys, além de 
não ter realizado campanhas de educação es-
pecíficas para motociclistas.

Há exato um ano, 
SindimotoSP realizou 
manifestação contra à 

prefeitura de SP

Indústria da multa 
criada pela prefeitura 

irá faturar mais de
R$ 1 bilhão em 2016

SindimotoSP e Sinhores 
fecham Convenção 

Coletiva setor Delivery 
2016 / 2017
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Editorial

Na defesa dos trabalhadores de motoci-
cleta e dos motociclistas convencionais, o 
SindimotoSP realizou um dos maiores atos 
pacíficos pela categoria. Há tempos não se 
via união de todos que andam de moto na 
capital, bem como dos presidentes de sindi-
catos de motofrete que vieram de vários es-
tados brasileiros para somar força no evento. 
O objetivo do SindimotoSP foi pedir inter-
venção do governo federal na capital que 
teve abandono total da gestão do prefeito 
Fernando Haddad em relação a quem anda 
de moto na cidade. Prefeito e secretário de 
transportes criaram uma indústria de multa 
e tem prejudicado todos que usam motos 
para se locomover. Isso precisa acabar.
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Objetivo do presidente Gil foi reivindicar melhorias para os motociclistas
e mototaxistas profissionais em todo Estado de São Paulo.

Governador Alckmin recebe SindimotoSP
no Palácio dos Bandeirantes

Na primeira semana de agosto, o SindimotoSP 
representado pelo presidente Gil, esteve com o 
Governador Geraldo Alckmin para reivindicar me-
lhorias para o setor de motofrete e mototaxi para 
aprimorar os serviços prestados através de quali-
ficação profissional, bem como um programa de 
padronização estadual para minimizar acidentes. 
Também foi solicitado  mais cursos gratuitos do 
Contran, incentivo da regulamentação, desburo-
cratização da legislação municipal e facilitação da 
linha de financiamento para aquisição de motos 
padronizadas, além da representatividade sindical 
na cidade de São Paulo.

Governador Alckmin anota reivindicações do 
presidente Gil para melhora da prestação de 

serviços da categoria.

Na foto, o vice-presidente Nego Gerson, o gover-
nador Geraldo Alckmin, o presidente do SindimotoSP 
Gil, o diretor de Assuntos Institucionais Rodrigo Silva 

e o Dr Alex Santos do Departamento Jurídico.

Via Banco do Povo Paulista (BPP), o governador 
já liberou recursos para compra de moto zero pa-
drão motofrete, mas, o SindimotoSP quer amplia-
ção devida baixa inadimplência dos motofretistas, 
que veem nesse empréstimo com juros abaixo do 
mercado uma excelente forma de comprar motos 
mais modernas e seguras. A gestão de Alckmin 
também já ajudou a categoria do motofrete com 
liberação de mais de 30 mil vagas gratuitas para o 
Curso 30 Horas Contran, seminários para incenti-
var a regulamentação em todo estado, entre ou-
tras ações. Inclusive, o governador também vetou 
a “Lei da Garupa”, que proibiria levar passageiro 
em alguns horários.

Por uma agenda positiva para o setor,
o presidente Gil reivindicou:

• Renovação de Cursos 30 horas do Contran grátis.
• Representação sindical do município de São 
Paulo.
• Incentivo à regulamentação do motofrete nos 
municípios.
• Facilitação da lei municipal para motofrete e 
mototaxi.
• Ampliação da linha de financiamento via Banco 
do Povo Paulista.
• Programa de padronização das categorias pro-
fissionais do setor através da linha de financia-
mento com taxas de juros subsidiado pelo go-
verno estadual, a exemplo do Banco do Povo 
Paulista com juros de 0,35% ao mês.

Saiba como transportar seus 
filhos em segurança

sobre duas rodas
O motoboy não recorre à moto apenas para traba-
lhar, muitas vezes o veículo de duas rodas é utili-
zado nas horas de lazer com a família e os filhos. 
Aliás, você sabe como transportar seu filho com 
segurança na moto? Aqui vão algumas dicas impor-
tantes, anota aí!
O transporte de crianças, em qualquer veículo, tem 
que ser realizado com muita segurança. No caso 
das motocicletas é proibido levar crianças menores 
de sete anos ou que não tenham condições de cui-
dar da própria segurança. Infelizmente, essa é uma 
regra que não é seguida por muitos motociclistas 
e que representa uma infração gravíssima, passível 
de multa e da suspensão do direito de dirigir. Lem-
bre-se que a vida e o bem-estar do seu filho valem 
mais do que tudo, então cuide bem dos pequenos.
Se antes de iniciar a jornada diária de trabalho você 
deixa seu filho na escola, fique atento se ele ou ela 
se acomoda perfeitamente no veículo, apoiando 
os pés na pedaleira e segurando com firmeza nas 
mãos e braços. Além disso, não se esqueça de que 
o pequeno deve utilizar um capacete apropriado, 
que não fique frouxo e que não saia com facilida-
de. A roupa também deve ser adequada para mi-
nimizar o risco de lesões em caso de acidente. De 
preferência, calça, jaqueta ou colete apropriados 
para uso em motocicletas. Jamais transporte mais 
de uma criança na garupa.
Os adultos são responsáveis por garantir o bem es-

tar das crianças que, quando pequenas, não com-
preendem o quão perigosos são alguns compor-
tamentos. Nenhuma criança deveria perder a vida 
em acidentes de trânsito. Por isso, faça a sua parte! 
Toda criança merece ter futuro!

Para solicitar a indenização do Seguro DPVAT 
basta seguir três passos:
1 - Escolher um ponto oficial de atendimento. A lis-
tagem completa por cidade pode ser acessada pelo 
site www.seguradoralider.com.br ou pelo telefone 
0800 022 1204. Lembre-se: as agências próprias 
dos Correios também recebem gratuitamente pedi-
dos de indenização do Seguro DPVAT.
2 – Reunir a documentação necessária de acordo 
com a cobertura – morte, invalidez permanente ou 
reembolso de despesas médicas e hospitalares .
3 – Preencher o pedido de indenização em um 
ponto oficial de atendimento e entregar a docu-
mentação.
O pedido vai gerar um número de protocolo, que 
pode ser utilizado para acompanhar o processo 
tanto no site, quanto no SAC, que funciona 24 ho-
ras por dia, todos os dias da semana.

Serviço:
Site DPVAT:  www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT – 0800 022 12 04 - Todos os dias da 
semana, 24h por dia

No evento, Gil aproveitou para alertar o governa-
dor sobre o excessivo volume de blitz para moto-
cicletas e sugeriu que campanhas de educação no 
trânsito, de regularização de documentos e uso de 
equipamentos de segurança sejam produzidos para 
reduzir acidentes e servir de alerta para que moto-
ciclistas andem com documentação em dia. Valdir 
de Souza Pestana da FTTRESP e Valdevan Noventa 
do Sindicato dos Condutores de São Paulo também 
estiveram presentes na reunião.
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Use os equipamentos
obrigatórios de segurança.
Afinal, sua carga mais
importante é você mesmo.

Crédito especial
para comprar motocicletas, itens
de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

www.bancodopovo.sp.gov.br
0,35% ao mês em até 24 vezes

1- Fazer o curso de capacitação 
2- Tirar a 2º via da CNH com a observação ‘’MOTOFRETISTA” 

3- Solicitar a licença do município - “CONDUMOTO” 
4- Equipar a motocicleta com itens de segurança 

5- Alterar a categoria e a placa da moto 
Saiba mais www.detran.sp.gov.br

Passo a passo para se regularizar 

Baú com
adesivo refletivo

Antena
corta-pipa

Moto original de fábrica,
mínimo 120cc, cor branca

Capacete com
adesivo refletivo Colete com

faixa refletiva

Faixa refletiva
nos dois lados

Protetor
de perna

Af.25x39cm_motofretista_equipamentos.indd   1 09/11/15   15:06
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O evento foi organizado pelo SindimotoSP com ato pacífico que terminou no escritório da Presidência 
da República com entrega de ofício reivindicando agenda positiva para o setor que está abandonado.

Quase 10 mil motociclistas pedem políticas 
públicas para quem anda de moto na capital

Mesmo empregando mais de 220 mil motoci-
clistas no município de São Paulo, gerando um 
negócio que movimenta milhões de reais e vários 
outros setores da economia municipal, os motoci-
clistas profissionais estão abandonados pela ges-
tão do prefeito Fernando Haddad. Além dos que 
sobrevivem financeiramente, motociclistas con-
vencionais também estão fora do Plano de Mobi-
lidade Urbana.

Para buscar uma solução imediata para diver-
sos problemas como aumento de acidentes, falta 
de locais para estacionar, burocracia para legalizar 
documentação, entre outros fatores, é que o Sin-
dimotoSP no dia 23 de agosto de 2016, organi-
zou o ato pacífico que saiu da sede do sindicato 

até o endereço do Governo Federal, na Avenida 
Paulista,onde entregou reivindicações do setor e 
agora aguarda posicionamento das autoridades 
federais para uma reunião.

O SindimotoSP tentou de diversas formas e 
meios legais sensibilizar o prefeito Fernando Ha-
ddad, que não ouviu as reivindicações, deixando 
a categoria e demais motociclistas sem resposta 
alguma, além de sérios problemas de locomoção 
na cidade deixando quem anda de moto mais ex-
posto a acidentes.

O ato teve participação de milhares de motoci-
clistas, cobertura nacional da imprensa, além de 
receber presidentes sindicalistas de outras cidades 
paulistas e estados como Francisco Lima (Sindi-

moto Pernambuco), Ernani Cesar (Sindimoto Para-
íba), José Barreto (Sindimoto Rio Grande do Nor-
te), Henrique Baltazar (Sindimoto Bahia). Canindé 
Pegado, secretário Geral da UGT também estavam 
no ato, bem como os companheiros Robson, Mar-
cos e Scooby de Osasco e Eduardo de Guarulhos, 
delegados sindicais, parceiros, colaboradores, mo-
tos clubes, entre outros.

As reivindicações entregues no ofício foram:

1) Fim da indústria da multa

2) Volta das motofaixas na capital 

3) Sinalização de solo para motociclistas

4) Criação de bolsões de estacionamento

5) Fiscalização nas empresas clandestinas

6) Campanhas educativas para motociclistas

7) Regularização das empresas de aplicativo

8) Reativação do guichê do motofrete no DTP

Concentração começou na sede do SindimotoSP e já saiu com mais de 5 mil motocicletas.

Presidentes de diversos Sindimotos de vários 
estados prestigiaram o evento. UGT também 

enviou representantes.

Pelas ruas da capital, motociclistas profissionais e convencionais pediram políticas públicas
para quem anda de moto na capital.

Ato pacífico encerrou-se na Avenida Paulista com 
entrega de documento oficial para Governo Federal 

com pauta de reivindicações.

Na foto estão: José Barreto, Ernani César, 
Henrique Baltazar, Gil, Ed Wilson Sampaio 

e Francisco Lima

Canindé Pegado fala para
os motociclistas presentes
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Quem ocupará à cadeira de prefeito (a) 
na prefeitura de 2017/2020?

Há exato um ano, 
SindimotoSP realizou 
manifestação contra à 

prefeitura de SP

Indústria da multa 
criada pela prefeitura 

irá faturar mais de
R$ 1 bilhão em 2016

Ato Pacífico teve percurso 
informado com antecedência 

as autoridades públicas.

Não sabemos, mas qualquer um que seja preci-
sa saber que os motociclistas de São Paulo tem 
categoria forte e brigará pelos seus direitos. Se 
não mudarmos o jogo agora, independente de 
quem assumir, poderemos continuar sendo jo-

Numa das maiores manifestações do sin-
dicato, em 2015 milhares de motociclistas 
protestaram contra a indiferença da prefei-
tura de SP que, já naquela época mostrava 
indiferença para quem andava de moto na 
capital. Ato passou também pela Câmara 
dos Vereadores. Nada foi feito pelas duas 
instituições públicas.
No caso da prefeitura, Haddad criou um 
grupo de trabalho, mas dissolveu logo em 
seguida sem explicação, nem satisfação. 
Atitude foi considerada incoerente, ditato-
rial e sem nexo.

Entre janeiro e abril, a CET aplicou mais de 5,2 
milhões de multas de trânsito na capital paulis-
ta, sendo destas, 276.759 aplicadas só em mo-
tociclistas.
A gestão Haddad investiu pesado na compra de 
radares e colocou, inclusive, a Guarda Civil Me-
tropolitana nas Marginais Tietê e Pinheiros só 
para multar motociclistas.

PONTO DE PARTIDA
Rua Dr. Eurico Rangel, 
nº 40 - Brooklin

SENTIDO - 
AV. 23 DE MAIO

RETORNO PARA 
AV. 23 DE MAIO / 
FERRADURA DO 
VALE DO ANHANGABAÚ

AV. 23 DE MAIO - 
SENTIDO AV. PAULISTA

AV. PAULISTA

PONTO DE CHEGADA

AV. PAULISTA /  
ESCRITÓRIO DA 
PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA

SindimotoSP e Sinhores fecham
Convenção Coletiva setor Delivery 2016 / 2017

O aumento para o setor de Delivery foi de 
9,30% para trabalhadores abrangidos pela Con-
venção Coletiva de Trabalho a partir de 1° de julho 

de 2016. O piso mínimo para o motociclista que 
faz entrega de lanches, refeições e similares foi de 
R$ 936,40 para R$ 1.025,36 e o do ciclista passou 
para R$ 968,24. Antes, para esse trabalhador o va-
lor era de R$ 884,23. A empresa pode contratar por 
hora, assegurando o salário normativo. No caso do 
motociclista o valor é de R$ 4,67 e R$ 4,41 para o 
ciclista. A periculosidade de 30% está garantida e 
deve ser paga de acordo com o salário descrito na 
carteira profissional.

Outros valores reajustados foram o VR que pas-

sou para R$ 15,56 para quem trabalha mais de 4 
horas. O aluguel da moto subiu para R$ 407,20 
acrescidos de R$ 1,62 para quem trabalha com 
contrato mensal, no caso dos contratos por hora o 
valor foi para R$ 13,58 + R$ 1,62 por entrega. Para 
ciclistas o valor reajustado foi de R$ 271,47 + R$ 
1,62 por entrega para mensalistas e para horistas 
os valores são R$ 13,58 + R$ 1,62. Qualquer dúvi-
da ou valores abaixo desses estipulados no paga-
mento de agosto, os trabalhadores devem procu-
rar o SindimotoSP.

SINDIMOTOSP

1

2

3

4

5

6

gados para escanteio e não termos a volta das 
motofaixas, dos bolsões de estacionamento para 
motocicletas, do guichê exclusivo para motofre-
tista no DTP entre outras arbitrariedades dos po-
deres públicos.



LD-0005-16-An Atravessador 26x40cm_.indd   1 15/03/16   3:09 PM




